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Nederlandse samenvatting en discussie (Dutch summary & 

discussion) 

Samenvatting 

In het hoofdstuk 2 wordt een gedetailleerd overzicht geboden van het 

DIMS, de geschiedenis, organisatie, methodologie en belangrijkste 

resultaten. .In dit hoofdstuk worden de resultaten van het monitoren van de 

belangrijkste illegale psychostimulantia markten weergegeven, namelijk de 

ecstasy-, cocaïne- en amfetamine markt. Nadruk wordt gelegd op de 

trends in zuiverheid van de betreffende drugs en toevoegingen die 

opduiken. Daarnaast worden enkele internationale intiatieven beschreven 

om de markt voor illegale drugs te monitoren en de resultaten daarvan in 

vergelijking met elkaar en het DIMS. Het hoofdstuk probeert het nut te 

laten zien van het monitoren van de illegale drugsmarkt voor de inschatting 

van de risico‟s waarop vervolgens preventie en beleid kunnen worden 

gebaseerd. 

Hoofdstuk 3 laat de fluctuaties in de tijd zien van de prijzen en zuiverheid 

van cocaïne en amfetamine en legt het verband met aan deze drugs 

verbonden ziekenhuisopnames en verslavingszorg. Met behulp van 

specifieke tijdreeks regressie is aangetoond dat zowel zuiverheid als prijs 

van cocaïne sterk samenhangen met deze twee uitkomstmaten voor 

gezondheid. Dit in tegenstelling tot amfetamine. Dit laat zien dat de 

marktvariabelen voor een illegale drug als cocaïne van invloed zijn op de 

consumptie en daarmee de gezondheid. Dit gaat niet op voor amfetamine, 

ondanks sterke psychoactieve gelijkenis van dit middel met cocaïne. 

Vermoedelijk zijn er andere factoren in het spel, zoals hogere incidentie 

van problematisch gebruik van cocaïne en daarmee een grotere vraag. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de cocaïnemarkt in Nederland in detail en richt zich 

op de zuiverheid en versnijdingen van dit poeder. Cocaïne blijkt door de 

jaren heen steeds meer te worden versneden met allerlei andere 

pharmacologisch actieve stoffen, met name andere psychostimulantia, 

lokale anaesthetica en medicijnen met allerlei toepassingen. Over het 

algemeen bleek cocaïne, versneden met deze stoffen, meer negatieve 
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bijwerkingen te geven als onversneden cocaïne. Het zou dus kunnen dat 

veel van deze toevoegingen extra gezondheidsrisico‟s met zich 

meenemen. 

Hoofdstuk 5 beschrijft een tijdelijk tekort aan MDMA, het psychoactieve 

hoofdbestanddeel van ecstasy, op de pillenmarkt in Nederland tussen 

2008 en 2009. Er word teen verband gelegd tussen dit tekort en het 

druggebruik en de zorgen over de gezondheid bij ecstasygebruikers. 

Gedurende dit tijdelijke tekort werden veel meer pillen ingeleverd bij het 

DIMS als normaal en de voornaamste reden daarvan was bezorgdheid om 

de gezondheid. Daarnaast bleek dat ecstasygebruikers die gebruik 

maakten van het DIMS niet massaal hun druggebruik veranderden als 

gevolg van de vermindering aan MDMA in ecstasypillen. Dit is eigenlijk in 

tegenspraak met wat verwacht werd. Kennelijk passen ecstasygebruikers 

niet zonder meer hun gebruik aan aan een verandering in de markt, 

waarschijnlijk vanwege het feit dat de drang om ecstasy te gebruiken niet 

zo groot is als bij meer verslavende middelen en omdat ecstasygebruikers 

in Nederland doorgaans vertrouwen op de kwaliteit van hun bronnen om 

ecstasy te verkrijgen. De vermindering van MDMA op de markt heeft dus 

niet meteen effect op het gebruik, wel op de zorg over de gezondheid 

vanwege allerlei mogelijke toevoegingen aan de pillen. Vandaar de 

toename aan pillen bij het DIMS gedurende die periode. 

Hoofdstuk 6 gaat verder in op het tekort aan MDMA op de ecstasymarkt en 

beschrijft welke andere middelen zijn toegevoegd aan de pillen om het 

tekort op te vangen of mee te compenseren. In 2009 kreeg het DIMS 

opeens erg veel pillen aangeleverd waarin de onbekende stof mefedrone 

zat. Het lijkt erg veel op dat mefedrone is gebruikt om het tekort aan 

MDMA mee op te vangen. Mefedrone had elders in Europa al tot 

zorgwekkende berichten geleid en in dit hoofdstuk worden enkele van de 

belangrijkste subjectieve effecten van mefedrone weergegeven, zoals 

beschreven door de gebruikers. Mefedrone blijkt met name een stof met 

sterkere verslavende effecten als MDMA, waarmee de zorg voor 

gezondheidsproblemen niet geheel onterecht bleek.  

In hoofdstuk 7 wordt meer uitvoerig gekeken naar de subjectieve effecten 

die gebruikers van ecstasy meldden aan het DIMS en de daadwerkelijke 
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inhoud van de pillen. Hierbij werden de effecten van het hoofdbestanddeel 

MDMA afgezet tegen de belangrijkste andere bestanddelen die werden 

gevonden bij chemische analyse. Het bleek dat eigenlijk MDMA een erg 

hoge associatie had met gewenste effecten en een lage associatie met 

ongewenste effecten. Dit profiel was ongeëvenaard in vergelijking met alle 

andere psychoactieve bestanddelen of combinaties daarvan. Wel was de 

associatie dosis gerelateerd, hogere doses MDMA zorgden voor relatief 

meer ongwenste effecten. Dit hoofdstuk toont de hoge populariteit van 

MDMA op de ecstasymarkt aan en waarom het al zo lang repertoire houdt, 

tevens waarom allerlei potentiële vervangers na verloop van tijd weer van 

de markt zijn verdwenen.  

 

Discussie 

Ten eerste laat dit proefschrift zien dat het DIMS kan gebruikt worden om 

riskante stoffen te detecteren op de markten van illegale drugs. Dit wordt 

duidelijk aangetoond in hoofdstuk 2, waarin ook de 

waarschuwingscampagnes voor deze stoffen over de jaren worden 

besproken. In hoofdstuk 4 worden potentieel gevaarlijke toevoegingen aan 

cocaïnepoeder beschreven door de tijd heen en is het duidelijk dat het 

toevoegen van allerlei andere stoffen een extra gevaar vormt voor de 

gezondheid van de gebruikers. Hoofdstuk 6 beschrijft het opduiken van 

een nieuwe stof op de ecstasymarkt en de potentiële risico‟s die daarmee 

gepaard gaan, alhoewel er nog moet blijken uit verder onderzoek hoe 

gevaarlijk mefedrone echt is. En hoofdstuk 7 geeft ook tal van stoffen weer 

op de ecstasymarkt die in elk geval gepaard gaan met vervelende 

bijwerkingen bij gebruikers. 

Dit proefschrift toont tevens aan dat het DIMS gebruikt kan worden om 

gezondheidsgerelateerde zaken te onderzoeken die met andere 

pharmacologische onderzoeksmethodes heel moeilijk zouden zijn. Zoals 

de monitoring data uit hoofdstuk 3 die inzicht geven over de invloed van de 

drugsmarkt op uitkomstmaten voor gezondheid. Hierin is duidelijk te zien 

dat gezondheidsuitkomsten sterk van de markt afhankelijk kunnen zijn, in 

het geval van cocaïne. Ook is het mogelijk om in detail te kijken naar 
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bijwerkingen van verschillende toevoegingen aan cocaïne, iets dat vrijwel 

onmogelijk zou zijn in een experimentele klinische setting of met 

vragenlijsten. Hetzelfde geldt voor de resultaten in hoofdstuk 7, waar de 

farmacologische samenstelling van ecstasy over de hele breedte van de 

markt is bekeken en gerelateerd aan subjectieve effecten bij de gebruikers. 

Deze farmacologische samenstellingen zouden via vragenlijsten nooit 

kunnen worden uitgezocht, en in klinische studies zou de enorme variëteit 

aan doses en verschillende farmacologische substituten of toevoegingen 

stuiten op ernstige praktische en ethische problemen.  

Het proefschrift probeert ook de bijdrage van DIMS aan “harm reduction” 

en preventie te onderschrijven. Het is al jaren bekend dat generieke 

preventie van bovenaf (beleid) niet erg effectief is (Derzon & Lipsey, 2002; 

Cuijpers et al., 2002). “Harm reduction” is een meer pragmatische 

benadering, namelijk de onderkenning van het feit dat drugs bestaan en 

waarschijnlijk altijd gebruikt zullen worden. Het DIMS en haar netwerk 

heeft een wetenschappelijke en informatieve benadering hierin, door de 

één-op-één contacten met de preventiezorg kunnen gebruikers goed 

bereikt worden en voorgelicht over risico‟s van stoffen en druggebruik. 

Daarnaast beschouwen veel druggebruikers de waarschuwings-

boodschappen door de regering over druggebruik vaak als overdreven 

tendentieus en bemoeizuchtig. Het DIMS en haar netwerk is een 

geloofwaardiger bron met goed onderbouwde informatie en feiten over 

drugs en druggebruik. De resultaten van hoofdstuk 5 tonen aan dat weinig 

ecstasygebruikers meteen reageren in druggebruik naar aanleiding van 

een tekort aan MDMA, maar dat wel veel meer gebruikers opeens geneigd 

zijn zich te laten voorlichten en hun drugs te laten testen via het DIMS. Ze 

zijn dus zeker niet bereid om alle gezondheidsrisico‟s zomaar voor lief te 

nemen. Dit laat zien dat Nederlandse gebruikers zeker responsief zijn op 

“harm reduction” benaderingen. Argumenten dat het DIMS zorgt voor een 

vals gevoel van veiligheid bij de gebruiker worden niet ondersteund door 

de aanhoudende vraag naar informatie en het snel rondverspreiden van 

waarschuwingssignalen via drugsfora en vriendenkringen. Verder leert de 

vergelijking met landen zonder drug monitoring systemen dat het DIMS 

ook niet meteen het gebruik in de hand werkt. Eerder omgekeerd. 
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Het belang van het DIMS voor het nationale en internationale drugsbeleid 

wordt ook onderstreept in dit proefschrift. Steeds meer wordt het monitoren 

van de illegale drugsmarkt als een belangrijk instrument gezien voor de 

volksgezondheid (Winstock et al., 2001; Katz et al., 2010; Ritter, 2010). 

Nationale waarschuwingscampagnes kunnen worden opgezet als er zich 

iets extra gevaarlijks afspeelt op de drugsmarkt. Daarnaast kunnen 

risicoschattingen worden gedaan op basis van de gegevens die het DIMS 

aanlevert. Dit zijn veelal wetenschappelijke beleidsdocumenten die een 

regering ertoe kunnen besluiten een bepaalde stof op de Opiumwet te 

zetten of de opsporing te intesiveren. Maar de DIMS gegevens zijn ook 

essentieel voor internationale systemen als het Early Warning System 

(EWS) van de Europese Unie (EU) om risicoanalyses te doen en beleid te 

voeren op Europese schaal. Vele stoffen zijn zo al op lijsten van verboden 

middelen gekomen in de gehele EU, vaak op basis van gegevens van 

onder meer het DIMS, het recenste voorbeeld hiervan is het in hoofdstuk 6 

beschreven mefedrone. Dit soort Pan-Europese activiteiten zal 

vermeodelijk alleen maar toenemen, en het DIMS vormt een belangrijke 

spil in dit proces. 

Er zijn ook vele beperkingen van het soort onderzoek dat in dit proefschrift 

beschreven wordt en onzekere factoren. De meesten hebben te maken 

met de opzet van het DIMS en de manier van gegevensverzameling. 

Daarom worden er enkele verbeteringen van de opzet van 

gegevensverzameling en mogelijke toekomstige alternatieven om de 

drugsmarketen te monitoren gegeven, zoals daar zijn: de huidige DIMS 

databank uitbreiden met meer items die een betere kwaliteit van de 

gegevens opleveren; het meten van illegale drugs in afvalwater ten 

behoeve van een veel breder en completer plaatje ten aanzien van de 

drugssituatie in Nederland; betere samenwerking en verbinding van DIMS 

met andere bronnen voor gegevensverzameling.  

 

 

 

 

 




